Uchwala Nr 3 DO19
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspblnikbw
Miejskiego Pnedsiqbiorstwa Oczyszczania - L6di Spblka z 0.0.
z dnia 26 kwietnia 20 19 roku

i

w s rawie: wymogbw stawianych kandydatom na czlonka Zanqdu Sp6lki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzeri Czlonkbw Zanqdu Spblki

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenvca 2016 r.
ksztaltowania wynagrodzen os6b kierujqcych niektcirymi sp6lkami, art. 1Oa ust.
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz 8 19 lit. j) Aktu
Spblki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspcilnik6w Sp6lki
uchwala, co nastqpuje:

91
dydatem na czlonka Zarzqdu Sp6lki moze by6

osoba, kt6ra lqcznie spelnia

es zatrudnienia na podstawie umowy o pracq, powolania,
umowy o pracq lub iwiadczenia uslug na podstawie
alnoici gospodarczej na wlasny rachunek;
doiwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
prowadzenia dzialalnoici gospodarczej na wlasny
ch w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
zajmowania stanowiska czlonka organu
ikajqcych z innych przepisbw, w tyrn m.in.
asad nadzoru wlaicicielskiego nad spcilkami
qcych zalqcznik do Zarzqdzenia Prezydenta
chwaly w sprawie powolania danej osoby
a6 warunki okreilone w ust. 1.
$2
Zarzqdu Sp6lki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug zarzqdzania
zawierana jest na czas pelnienia funkcji z obowiqzkiem Swiadczenia
na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej

Nadzorcza Sp6lki na warunkach okreilonych w ustawie z dnia
ksztaltowania wynagrodzen os6b kierujqcych niektbrymi
z postanowieniami niniejszej uchwaly.

I
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1. W agrodzenie caikowite Czlonka Zarzqdu Spolki sklada siq z czqici stalej, stanowiqcej

zgody na u w a n i e przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki sarnochodu prywatnego do cel6w sWbouych.
57
361ki w szczeg6lnoSci na skutek
1. W przypadku wygaSniqcia mandatu Czlonka Zal
je siq z ostatnim dniem pelnienia
Smierci, odwolnnia lub zlokenia rezygnacji Umowa r
funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecznoici dokonywania dodatkowych czynnoici.
uprawnieni sq do wypowiedzenia Umowy.
2. Sp6lka arm Czlonek Zarzqdu
zy niz 1 Cjeden) miesiqc.
Terrnin wypowiedzenia nie moSe by
3. W przypadku rozwiqzania Umowy w zwtqz~uz odwolaniem Czlonka Zarzqdu Sp6lki przez
Sp6lkq z innych przyczyn niz naruszelnie przlez niego podstawowych obowiqzkbw
wynikajqcych z Umowy, Czlonkowi Zar zqdu Sp6lki moze by6 przyznana odprawa
w wysokoSci nie wyiszej niz I Cjedno) - krotnodC Wynagrodzenia Stalego, pod warunkiem
pelnienia przez niego funkcji nieprzenvanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiqcy
przed rozwiqzaniem tej Umowy, z wyiatkiem nastepu.jqcych przypadkbw:
3zku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie Sp6lki;
a) odwotania Czlonka Zarzqdu Spcilk
unkcji w zarzqdzie innej spblki, o kt6rej mowa
b) objecia przez Czlonka Zarzqdu ;I
w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czenvca 2016 r. o zasadach ksztakowania wynagrodzeri
os6b kierujqc:ych niekt6rymi sp62kanni lub w podmic)tie zaleznym od Sp6lki w ramach grupy
kapitalowej,
nie 30 (trzydzies;tu) dni ()d jego (~dwolan
. .ia.
- rowniez
4. Odprawa, o Ktorej mowa w ust. 3, nie przysruguje
w szczeg6lnoici w przypadku:
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Sp6lki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy za porozumieniem
stron;
b) zlozenia pwez Czlonka Zarzqdu Sp6lki re:zygnacji z pelnienia funkcji;
c) odwolania Cztonka Zarzqdu Spblki w zwi:+zku z rozwiqzaniem Umowy przez
ktcirqkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
d) wygagniqcia mandatu Czlonka Zalrzqdu Sy16lki iswiqzku Z UP^?emkadc:ncj i;
e) rozwiqzania Umowy w zwiqzku z naruszeniem przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki zakaz6w
zwiqzanych z :
- prowadzeniem dzialalnoSci konkurenc
~obecSp6lki lu
liot6w zaleznych
od Sp6lki w ramach grupy kapitatowej.
petnicniem hnkcji, prowadzenicm dziaralnosci gospodarczej, a raKze podejrnowaniem
owa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
innych iorrn aktywnoSci, o kt{
o ograniczeniu prowadzenia (
~ i c igospodarczej przez osoby pelniqce funkcje
publiczne, z zastrzezeniem wyjqtku, o ktbrym Inowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
- zasiadaniem w okresie pelnienia funkcji Czloinka Zar;cqdu Spcilki, w zarzqdach innych
sp6lek prawa handlowego oraz w radach nadzorczycn sp6lek z kapitalowym udzialem
Miasta Lodzi;
obejmowaniem innych stanc
ji , wykonywan iem i podejmowaniem
lnT'71
n~ezarobkowych - be,'7 l,.,,-sdniej,
wyrainej
dodatkowych zaj$ zarobko~.,,..
i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Sp6ilki.
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Nie wprowadza siq dla Czlonk6w Zarzqdu
funkcji w Zarzqdzie Spblki.

zakazu Ikonkurencji pc3 ustaniu pelnienia

$9
Traci moc uchwala Nr ;1/2017 Zwyczajnego iSgromac
Wspoln1k6w Miejskiego
Przedsiebiorstwa 0lczyszczania - L6di Sp6lka Z 0.1
lnia 8 maja 2017 r.
.-:
I---- J--J
--I-u
oraz zasad
w sprawie wymog6w stawianycn ~anuydatomna c;Liullna ~ a r ~ q dSp6lki
-1-

ksd ~ltowaniawynagrodzeri Czlonk6w Zarzqdu Spblki, zmieniona uchwalq Nadzwyczajnego
madzenia Wsp6lnik6w Nr 1012017 z dnia 20 lipca 2017 r. oraz uchwalq
Nac lwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikbw Nr 1912018 z dnia 26 wrzeSnia 2018 r. z
wy.i tkiem 8 4 ust. 1, kt6ry jest podstawq do oceny realizacji przez Zarzqd Sp6lki Cel6w
Zar +dczychza 201 8 r. ipo jej dokonaniu traci moc.
$10
Ucl vda wchodzi w iycie z dniem podjqcia, z mocq obowiqzujqcq od 1 stycmia 2019 r.,
Z M jqtkiem 6 3 ust. 3 niniejszej uchwaly, kt6ry wchodzi w iycie z mocq obowiqzujqcq od dnia
1 st :nia 2018 r. i ma jui zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 r.

vda zostata podjqta w glosowaniu jawnyrn.

Pnewodniczqcy Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wsp6lnik6w
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